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entre a UFRJ e a empresa ANGEL´S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA e 
como substituto eventual o servidor, CARLOS MAURY DA SILVA CANTALICE 
matrícula SIAPE nº 0375584.

Art. 2º O fi scal fi cará lotado na HESFA e será responsável pela fi scalização da 
execução do objeto do contrato nesta unidade.

Art. 3º À luz do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, que estabelece normas gerais 
sobre licitações e contratos administrativos, o contrato em questão deve ser 
acompanhado e fi scalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:

“art. 67: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fi scalizada por um 
representante da Administração especialmente designado (...)

§1º - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário a regularização das faltas ou defeitos observados.

§2º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes.”

Art. 4º Estão disponibilizados no sítio www.pr6.ufrj.br, os seguintes 
documentos: Termo de Referência; Termo de Contrato; Termo Aditivo (quando 
houver); Termo de Execução de Serviços / Acordo de Níveis de Serviço; Instruções 
para Localização da Portaria no BUFRJ.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 1109, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2020

Cria a Comissão de Planejamento da Contratação de Bens 
de Tecnologia da Informação para digitalização 

de acervo acadêmico da Pró-Reitoria de Graduação - PR1.

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições, delegadas 
pelo Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro por meio da Portaria nº 
4925 de 12 de junho de 2017, publicada no D.O.U. nº 112 de 13 de junho de 2017, 
RESOLVE: 

Art. 1º Designar os servidores JOSÉ LUIZ DA SILVA, SIAPE 0360844, 
ALFREDO ROBERTO SOUZA TEIXEIRA, SIAPE 0364786 e MARCELO 
DA SILVA GONÇALVES, SIAPE 0366158, para, sob a presidência do primeiro, 
comporem a Comissão de Planejamento da Contratação de Bens de Tecnologia da 
Informação para digitalização de acervo acadêmico da Pró-Reitoria de Graduação 
- PR1.

Art. 2º O prazo de duração desta Comissão será de 30 (trinta) dias a partir da 
publicação desta Portaria.

Art.3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 1110, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2020

Cria a Comissão de Planejamento da Contratação de Bens de Tecnologia da 
Informação para o Escritório Técnico da Universidade - ETU.

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições, delegadas 
pelo Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro por meio da Portaria nº 
4925 de 12 de junho de 2017, publicada no D.O.U. nº 112 de 13 de junho de 2017, 
RESOLVE: 

Art. 1º Designar os servidores FÁBIO BRUNO DE OLIVEIRA, SIAPE 
2365107, CASSIO FERRARI SOARES, SIAPE 1888835 e MARCELO DA SILVA 
GONÇALVES, SIAPE 0366158, para, sob a presidência do primeiro, comporem a 
Comissão de Planejamento da Contratação de Bens de Tecnologia da Informação 
para o Escritório Técnico da Universidade - ETU.

Art. 2º O prazo de duração desta Comissão será de 30 (trinta) dias a partir da 
publicação desta Portaria.

Art.3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 1122, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2020

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas 
pelo Magnífi co Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da 
Portaria nº.: 4897 de 09 de junho de 2017, publicada no BUFRJ nº.: 24 de 15 de 
junho de 2017 resolve:

Art. 1º Designar a servidora ALMAISA MONTEIRO SOUZA, SECRETÁRIA 
EXECUTIVO, matrícula SIAPE nº 0367286, para exercer a função de fi scal do 
contrato nº.: 15/16, celebrado entre a UFRJ e a empresa ATLÂNTICA SERVIÇOS 
GERAIS LTDA, e como substituto eventual o servidor, WILSON DA SILVA 
NARCISO, CONTRA-MESTRE / OFÍCIO, matrícula SIAPE nº 0363982.

Art. 2º O fi scal e o seu substituto eventual fi carão lotados na COPPEAD e serão 
responsáveis pela fi scalização da execução do objeto do contrato nº 15/16 nesta unidade.

Art. 3º À luz do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, que estabelece normas gerais 

sobre licitações e contratos administrativos, o contrato em questão deve ser 
acompanhado e fi scalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:

“art. 67: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fi scalizada por um 
representante da Administração especialmente designado (...)

§1º - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário a regularização das faltas ou defeitos observados.

§2º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes.”

Art. 4º Substituir a portaria nº.: 66 de 08 de janeiro de 2019, publicada no 
BUFRJ nº 03, de 17 de janeiro de 2019.

Art. 5º Estão disponibilizados no sítio www.pr6.ufrj.br, os seguintes 
documentos: Termo de Referência; Termo de Contrato; Termo Aditivo (quando 
houver); Acordo de Níveis de Serviço; Instruções para Localização da Portaria 
no BUFRJ.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 1163, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020 

Cria a Comissão de Elaboração de Estudos Preliminares e Gerenciamento de 
Riscos para Contratação de Prestação de Serviços de Empresa de Medição 

quantitativa de riscos físicos e químicos para CPST/PR4.

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições, delegadas 
pelo Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro por meio da Portaria nº 
4925 de 12 de junho de 2017, publicada no D.O.U. nº 112 de 13 de junho de 2017, 
RESOLVE: 

Art. 1º Designar os servidores ALEXANDRE PEÇANHA DA SILVA, SIAPE 
3064929, NATÁLIA ORNELLAS LOBO RODRIGUES, SIAPE 2198510, 
NATÂNY MARTGRAF FERNANDES, SIAPE: 2200415 e RAQUEL MARIA 
GALDINO DE SOUZA, SIAPE 1497483, para, sob a presidência do primeiro, 
comporem a Comissão de Elaboração de Estudos Preliminares e Gerenciamento 
de Riscos para Contratação de Prestação de Serviços de Empresa de Medição 
quantitativa de riscos físicos e químicos para CPST/PR4.

Art. 2º O prazo de duração desta Comissão será de 30 (trinta) dias a partir da 
publicação desta Portaria.

Art.3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 1169, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas 
pelo Magnífi co Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da 
Portaria nº.: 4897 de 09 de junho de 2017, publicada no BUFRJ nº.: 24 de 15 de 
junho de 2017 resolve:

Art. 1º Designar o servidor LUIS CLAUDIO NEGREIROS PONTES, 
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, matrícula SIAPE nº 0364184, para exercer 
a função de fi scal do contrato nº.: 66/17, celebrado entre a UFRJ e a empresa LINCE 
SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, e como substituto eventual o servidor, 
JORGE LUIZ FERNANDES BARBOSA, matrícula SIAPE nº 0362807.

Art. 2º O fi scal e o seu substituto eventual fi carão lotados na FACULDADE 
DE LETRAS e serão responsáveis pela fi scalização da execução do objeto do 
contrato nº 66/17 nesta unidade.

Art. 3º À luz do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, que estabelece normas gerais 
sobre licitações e contratos administrativos, o contrato em questão deve ser 
acompanhado e fi scalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:

“art. 67: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fi scalizada por um 
representante da Administração especialmente designado (...)

§1º - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário a regularização das faltas ou defeitos observados.

§2º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes.”

Art. 4º Substituir a portaria nº.: 1359 de 19 de fevereiro de 2019, publicada no 
BUFRJ nº 09, de 28 de fevereiro de 2019.

Art. 5º Estão disponibilizados no sítio www.pr6.ufrj.br, os seguintes 
documentos: Termo de Referência; Termo de Contrato; Termo Aditivo (quando 
houver); Acordo de Níveis de Serviço; Instruções para Localização da Portaria 
no BUFRJ.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 1247, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020

Talita
Realce


